Jaarverslag 2018
De POR in 2018
In 2018 bestond de Pleegouderraad (POR) uit 8 leden. We hadden vanaf juli 2018, een volledige
bezetting. Daarnaast zijn ook de meeste vormen van pleegzorg in de POR vertegenwoordigd en
hadden we vanaf half 2018 ook een vertegenwoordiger uit de Horizon regio Zuid (
Dordrecht/Gorkum eo). Eind van dit jaar heeft ons lid Peter Wiesenekker, na 9 jaar POR lid te zijn
geweest, aangegeven dat hij gaat stoppen.
POR Horizon heeft ook in 2018 maandelijks vergaderd. Om de maand was dat met het management
van Pleegzorg en twee keer met de directie.
Onderwerpen die zoals ter sprake kwamen zijn o.a.
➢ Werving van pleegouders
➢ Meedenken met Horizon en met het management van afdeling Pleegzorg
➢ Communicatie van Horizon naar de pleegouders, maar ook van ons als POR naar de
pleegouders
➢ Cursus en trainingsaanbod voor pleegouders
➢ Bezuinigingen in Pleegzorgland ( en helaas ook bij de Horizon organisatie)
➢ Zitting genomen in de Benoemingsadviescommissie voor Ihub
POR leden.
Uit de regio Zuid is Sidney Breidel (netwerk pleegouder) in de POR gekomen;
>>
Mijn naam is Sidney Breidel
Ik ben 42 jaar en woon in Dordrecht.
Vier jaar gelden ben ik pleegvader geworden van een zoontje die nu 10 jaar is.
Mijn situatie is uitzonderlijk te noemen omdat ik een alleenstaande man met een bi culturele
achtergrond ben, die pleegvader is geworden van een kind die eigenlijk zijn neefje is.
Mijn zoon is ondertussen een heel stuk zelfstandiger aan het worden. En belangrijker hij is ondanks
zijn “rugzakje” veilig gehecht. Omdat ik daardoor meer ruimte en tijd kreeg heb ik (na een informatie
avond over hechting) besloten om me aan te sluiten bij de Pleegouderraad POR. Met de POR lever ik
vanuit mijn ervaring als pleegvader en jongerenwerker een positieve en nuttige bijdrage in de hoop
daarmee meer (“alleenstaande”) pleegouders motiveren en activeren. En met Horizon Pleegzorg
pleegouders adviserend te ondersteunen. Ik zal voornamelijk de POR vertegenwoordigen in Zuid
Holland (de Drechtsteden).
Het pleegvaderschap is soms niet makkelijk maar heeft mijn leven een nieuwe invulling gegeven. Ik
kan mijn leven zonder mijn kind niet meer voorstellen. Als ik zie hoe sterk, vrolijk en gelukkig mijn
kind nu is kan ik alleen maar trots zijn. Dit gun ik alle andere pleegkinderen ook.
Uit regio Midden is Peter Wiesenekker gestopt als POR lid:
Peter: “Samen met mijn vrouw hebben wij nu ong. 25 jaar diverse pleegkinderen opgevangen. Dat
gaf heel veel positieve maar soms ook moeilijke toevoegingen aan je leven als (pleeg) ouder. Niet
alleen voor ouders maar ook voor broers en zussen. het POR lidmaatschap gaf mij een kijkje achter
pleegzorg en een inkijk in de organisatie die dat regelt. Voor ons als Pleegouders was dat een
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welkome aanvulling. Ik heb het POR lidmaatschap ook altijd met plezier gedaan. Het was een
prachtige periode waarin ik mijn steentje heb mogen bijdragen aan het opkomen voor de belangen
van pleegkinderen, maar ook van pleegouders.”
Van enkele zaken willen we u een nadere toelichting geven.
Ontmoetingsavonden voor pleegouders in eigen woonplaats
De POR leden proberen in hun eigen woonplaats ontmoetingsavonden voor pleegouders op te
zetten. Dit gaat vaak in samenwerking met de plaatselijke CJG`s.
Dit voor pleegouders van alle organisaties in de betreffende woonplaats.
In 2018 is dit opnieuw gelukt in de gemeente Zuidplas.
De POR dacht ook mee bij het opzetten van zulke initiatieven in de Drechtsteden, in 2019 zullen daar
ontmoetingsavonden georganiseerd gaan worden.
Niet alleen POR leden organiseren dit soort ontmoetingsavonden. SafeWings, etc.. organiseren dit
soort avonden.
De animo is laag in veel regio`s. De redenen zijn niet altijd duidelijk waarom deze avonden weinig
bezocht worden. Bij de uitvraag van de klankbordgroep lijkt behoefte te zijn aan ontmoetingen
tussen pleegouders. De POR steekt veel energie in het organiseren van deze avonden en zijn nu
zoekende hoe het eventueel vorm moet worden gegeven.
Klankbordgroep
In 2018 zijn er door omstandigheden weinig vragen gesteld aan de klankbordgroep. Dat is jammer
omdat de POR en Horizon de Klankbordgroep nodig hebben om een bredere kijk op vragen te
krijgen.
De uitslagen van de Klankbordgroep zijn terug te vinden in de notulen van de POR
Meedenken met Horizon
De veranderingen in pleegzorgland vraagt veel van de organisatie Horizon. Regelmatig worden er
vragen vanuit de organisatie voorgelegd aan de POR om mee te denken. Je kunt hierbij denken aan
de AVG, scholingsaanbod, toekomstgericht, pleeggezin dag, netwerkpleegouders en social media
Horizon houdt ons op de hoogte van o.a. jaarcijfers, veranderingen, werving pleegouders enz. dit is
terug te lezen in de notulen van de vergaderingen te vinden op de website
LOPOR
Dit is een landelijk overleg van alle ‘PORren’. De LOPOR vergadert 2x per jaar op een zaterdag. Nu de
POR weer voltallig was hadden we ook weer mensen om ons daar te vertegenwoordigen.
Contact PORren
Naast contacten met de LOPOR hebben we ook contacten met PORren uit de omgeving. Deze
contacten vinden plaats in een jaarlijks overleg maar ook bij de organisatie van de ontmoetingsavonden. We informeren de collega vertegenwoordigers over de invulling van de avonden en soms
zijn ze ook met een vertegenwoordiger aanwezig (POR Enter en POR SGJ/Timon).
Communicatie – website
De website blijft een aandachtspunt van de POR omdat dit het communicatiemiddel is van POR met
pleegouders. Er is geregeld contact tussen organisatie en POR om deze site up to date te houden. In
2018 zijn er veel problemen geweest met het beheer van de website, dit heeft de communicatie
mogelijkheden van de POR beperkt. Doelstelling voor 2019 is om dit te verbeteren.
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Opleiding pleegouders
De training “Zorgen voor getraumatiseerde Pleegkinderen” is een training waar veel pleegouders
behoefte aan hebben. De training heeft een paar keer plaats gevonden in 2018 en zal voor 2019 ook
weer worden georganiseerd
Horizon is gestart met e-learning. Een prettige manier van leren op je eigen computer
De cursus persoonlijk meesterschap heeft ook plaats gevonden in 2018.
Andere belangrijke zaken:
Er is een start gemaakt om de samenwerking tussen de POR en Horizon op een meer concrete
manier vorm te geven. Hier zal in 2019 een vervolg aan worden gegeven.
Dit zal plaats vinden februari 2019
Contact met je Jongerenraad van Horizon in 2018
Er heeft 1 maal contact plaats gevonden en ervaringen uitgewisseld. Ook voor 2019 zal een
ontmoeting plaats vinden met de jongerenraad
Door POR leden bijgewoonde bijeenkomsten:
Stichting Horizon is bezig om beter toekomstbestendig te worden. Hiervoor zijn met verschillende
disciplines een bijeenkomst georganiseerd om mee te denken met de organisatie. Vanuit de POR is
hier ook aan deel genomen.
Safe Wings is een stichting die het ontzorgen van ouders centraal stelt. Safewings heeft zich het
afgelopen jaar binnen de POR opnieuw gepresenteerd. De POR vindt het ook belangrijk om aandacht
te hebben voor pleegouders. De POR zal Safewings aanbevelen/samenwerken als het gaat om
ontmoetingen tussen pleegouders

Tot slot
Het afgelopen jaar is er veel veranderd binnen de pleegzorg en dat vraagt veel van de
pleegzorgorganisaties en voor ons specifiek Horizon. Wij zien de strubbelingen binnen de organisatie
om aan alle eisen te voldoen in deze snel veranderende maatschappij. De organisatie zich regelmatig
aan het bezinnen over de interne organisatie om aan alle veranderde vragen te voldoen vanuit de
gemeenten de pleegouders en biologische ouders. Een wankel evenwicht waarin wij merken dat
integriteit en zorgvuldigheid uitgangspunt zijn. In dit soort processen worden altijd mensen
teleurgesteld. Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven, kritisch te zijn en vragen te stellen
voor een ieder die bij de organisatie betrokken is.
De POR zal zich dan ook het komende jaar weer inzetten voor hun missie: het bewaken van de
belangen pleegouders en het centraal stellen van het pleegkind.
Met de huidige bezetting van de POR ben ik er van overtuigd dat ons dit gaat lukken.
Ik wens een ieder een fantastisch en liefdevol 2019 toe.
Namens alle POR leden,
Lia Bronmeijer, voorzitter

Heeft u vragen, opmerkingen of reacties: we horen dat ook in 2019 natuurlijk graag via ons
emailadres: PORhorizon@horizon.eu
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